
2018



                                    AGREGAT UPRAWNO-SIEWNY POLON S

- dwa rzędy regulowanych zębów sprężynowych
- wzmocniony zaczep
- przedni wał strunowy dzielony
- tylny wał rurowy lub wał strunowy, który rozbija powstałe grudy ziemi
- wał łożyskowany z oznaczonymi punktami smarowania
- dwusiłownikowy hydropak ( wydźwig siewnika )
- uniwersalny zaczep do każdego rodzaju siewnika
- regulacja szybkości pracy hydropaku
- podpory pod siewnik

- wał pierścieniowy
- automatyczna belka zaczepowa



- piasta spawana
.





- koła STARCO 300



2016HIT SPRZEDAŻY
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- piasta przekręcana
- urządzenie trakcyjne model III

- piasta SKF

- piasta bezobsługowa



DO ZMIANY
DO ZMIANY



- grządziele na zabezpieczeniu zrywalnym  
- wzmocniony zaczep
- zapięcia na haki, II i III kategoria
- ciężki wał strunowy, który rozbija powstałe ,,zbitki'' ziemi 
   lub wał rurowy
- regulacja głębokości pracy za pomocą wału wyrównującego
- talerze niwelujące
- talerze niwelujące osadzone są na ramie na amortyzatorach 
   gumowych

- wał daszkowy
- wał pierścieniowy
- wał tandem ( strunowy + rurowy )
- wał mulczujący 
- hydrauliczny docisk wału
- automatyczna belka zaczepowa
- oświetlenie tył
- elementy robocze typu Lemken
- wał teownikowy
- wał spiralny



- wał daszkowy
- wał pierścieniowy
- wał tandem ( strunowy + rurowy )
- wał mulczujący 
- hydrauliczny docisk wału
- automatyczna belka zaczepowa
- oświetlenie tył
- elementy robocze typu Lemken
- wał teownikowy
- wał spiralny

- grządziele – zabezpieczenie spiralne 
- wzmocniony zaczep
- zapięcia na haki, II i III kategoria
- ciężki wał strunowy, który rozbija powstałe ,,zbitki'' 
   ziemi lub wał rurowy
- regulacja głębokości pracy za pomocą wału wyrównującego
- talerze niwelujące
- talerze niwelujące osadzone są na ramie na amortyzatorach 
  gumowych



- trzy rzędy regulowanych zębów sprężynowych
- wzmocniony zaczep
- przedni wał strunowy
- tylny wał rurowy lub wał strunowy, który rozbija powstałe grudy ziemi
- wał łożyskowany z oznaczonymi punktami smarowania
- dwusiłownikowy  hydropak ( wydźwiga siewnika )
- uniwersalny zaczep do każdego rodzaju siewnika
- regulacja szybkości pracy hydropaku
- dwie gęsiostopy  spulchniające glebę po kołach ciągnika
- podpory pod siewnik

- automatyczna belka zaczepowa
- wał daszkowy
- wał pierścieniowy
- wał packera
- wał spiralny



- automatyczna belka zaczepowa

   

- dwa rzędy regulowanych zębów sprężynowych
- wzmocniony zaczep
- tylny wał rurowy lub wał strunowy, który rozbija powstałe grudy ziemi
- wał łożyskowany z oznaczonymi punktami smarowania
- dwusiłownikowy  hydropak ( wydźwiga siewnika )
- uniwersalny zaczep do każdego rodzaju siewnika
- regulacja szybkości pracy hydropaku
- śrubę łączącą agregat  z siewnikiem



- wał pierścieniowy
- belka automatyczna
- wał daszkowy
- wał teownikowy
- wał spiralny

             

- grządziele (na zabezpieczeniu sprężynowym)
- elementy robocze Kongskilde (DELTA) lub Horsch (KRET)
- wzmocniony zaczep
- wał strunowy
- regulacja głębokości pracy wałem wyrównującym, która dodatkowo    
  połączona jest z regulacją talerzy niwelujących (ustawiając więc głębokość 
  pracy wałem –automatycznie ustawione zostają talerze)
- dodatkowo zamontowana została niezależna regulacja talerzy 
- talerze niwelujące 
- talerze niwelujące osadzone są na ramie na amortyzatorach gumowych
- hydrauliczny docisk wału





GŁĘBOSZ

Głębosz przeznaczony jest do kruszenia i spulchniania gleby w celu polepszenia jej właściwości 
fizycznych i biologicznych. Głębosz spulchnia nie ruszaną przez orkę warstwę gleby i umożliwia 
jej lepsze podsiąkanie i dotlenienie, co sprzyja rozwojowi korzeni roślin. W wyniku głęboszowania 
następuje przemieszczanie nawozów do głębszych warstw gleby. Należy stosować go na glebach 
średniozwięzłych i zwięzłych, oraz na glebach lekkich o nieprzepuszczalnym podłożu. Głębosz 
zapewnia prawidłowe spulchnianie do głębokości 60 cm. Maszyna może być wyposażona w wał 
rurowy lub mulczujący, którego zadaniem jest regulowanie głębokości pracy oraz wyrównanie 
gleby po przejeździe głębosza. Zapotrzebowanie mocy do maszyny 3 łapowej od 100 KM.

WYPOSAŻENIE:
- solidna rama z grubościennego profilu
- słupice na zabezpieczeniu kołkowym ( zrywalnym )
- rozstaw słupic 110 cm
- wzmocniony zaczep

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- wał mulczujący
- zaczep na przedniego tuza
- koła podporowe



WAŁY



wał spiralny wykonany jest z rury Ø 43x4 giętej na zimno 
w kształt spirali lewo i prawo zwojnej. Wał ten jest wałem 
zdecydowanie różniącym się od typowych wałów ugniatających 
ponieważ jego budowa zapewnia aktywną pracę w ziemi, 
przesuwając ją do środka i dając gwarancję wyrównania 
powierzchni pola i dodatkowe przemieszczanie gleby.  

 

zastosowanie wału teownikowego wskazane jest szczególnie 
na gleby o tendencji do brylenia. Pierścieniowa budowa wału 
pasowo ugniata glebę, wydatnie wpływając na lepsze 
podsiąkanie.
Na wale  zamontowana jest sekcja skrobaków, która zabezpiecza 
wał przed oklejaniem i czyści przestrzeń między pierścieniami.
Ciężar wału przy 3 metrach szerokości wynosi około 385 kg.

WAŁ SPIRALNY

WAŁ TEOWNIKOWY



NASI HANDLOWCY:

Karolina: 693 288 101 Piotr: 607 667 111

SPIRALNY

TEOWNIKOWY
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